KVK - Kruibeke : 2-0
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Behalve de langdurig gekwetsten Junior en Yves was ook Lino weerhouden en daardoor
kwam Jendi aan de aftrap.
Van bij de aftrap was het duidelijk dat de bezoekers vooral met verdedigende intenties
naar Ninove waren gekomen. Bij balverlies plooiden ze massaal terug en zo was het
voor onze boys enorm moeilijk om openingen te creëren. Een voorzet van Ridwane werd
bijna een own-doelpunt (10’) en na een dribble en voorzet van diezelfde speler besloot
Yassine op een verdediger (20’). Wat later plaatste Ridwane zijn schot voorlangs (23’).
Glenn devieerde één van de talrijke hoekschoppen nipt naast (35’) en na een
ingestudeerde vrije trap schoot Davy nipt over (44’). Daartegenover was Kruibeke nooit
gevaarlijk en moest Kasper maar eenmaal tussenkomen op een ongevaarlijk schot van
Pieters. Rust 0-0.
Na de rust kwamen onze jongens gedreven uit de kleedkamer en werden de bezoekers
vootdurend onder druk gezet. Vooral Ridwane was een gesel voor de tegenstanders en
kon alleen door fouten worden afgestopt. Het schot van Jendi op een afgeweerde
hoekschop ging nipt over (47’) en de doelman redde mooi een deviatie van Glenn na een
vrije trap (52’). Na de zoveelste overtreding kreeg Penneman zijn tweede geel en mocht
hij gaan douchen. Alain bracht met Jelle een bijkomende aanvaller en de bezoekers
geraakten niet meer uit de omknelling.
Toch was het wachten tot Yousef een voorzet van David mooi in de linkse benedenhoek
plaatste en de oververdiende 1-0 was een feit (79’). De tot dan toe steeds maar
tijdrekkende bezoekers moesten nu omschakelen maar onze verdedigers waren
autoritair de baas. Zo moest Kasper slechts enkele terugspeelballen oprapen.
Het waren integendeel onze jongens die via Davy en David nog enkele kansjes kregen
maar het was wachten tot min. 86, toen Kevin er na een vrije trap 2-0 van maakte.
Zo werd de eerste wedstrijd van de terugronde ingezet met een mooie en verdiende
overwinning.
Gele kaarten waren er voor Schippers,Davy en Joren.
Rode kaart voor Penneman (2xgeel).
Vervangingen: Mike door Jelle, Jeroen voor Yassine en Jarich voor Davy.
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